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Sikkerhetsrutiner i bank
Anbefalte tiltak knyttet til utvalgte sikkerhetsrutiner i
bank.
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Produktet er utviklet i regi av Svindelforebyggende seksjon, FNO. Produktet er mandatfestet hos
Bankenes Sikkerhetsråd og har til formål å danne grunnlag for deler av en intern sikkerhetshåndbok
for bankene. Det bemerkes at produktet ikke dekker samtlige aspekter relatert til de
sikkerhetsutfordringer og trusler finansnæringen står overfor.
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Innledning
Dette produkt har til formål å danne grunnlag for deler av en intern sikkerhetshåndbok for
bankene. Produktet er utviklet i tråd med handlingsplan for Bankenes Sikkerhetsråd.
Arbeidet har ikke tatt mål av seg å sette standard og krav til bankene, men er tenkt å være et
hjelpemiddel for den enkelte bank.
Det presiseres at den enkelte bank på selvstendig grunnlag må iverksette nødvendige
sikringstiltak ut i fra egne risikovurderinger.
Følgende tema er definert i dette produktet.
 Persontrusler
 Tyveri og innbrudd
 Interne misligheter
 ID-tyveri
Mandatet for dette produkt dekker ikke rutiner prosesser innen kriminalitet mot bankenes
elektroniske infrastruktur som nettbank/BankId osv.
Arbeidsmåte:
Bankenes sikkerhetsråd har utarbeidet produktet ved at grunnlagsdokumentasjon for
rutiner/prosedyrer som bankene benytter internt, er samlet og strukturert for å sikre enhetlig
behandling av enkelte prosesser.

Målgruppe
Målgruppen for denne rapporten er ledere og sikkerhetsansvarlige i finansnæringen. Ønsket er å
gjøre rapporten lett tilgjengelig som et verktøy for de forskjellige fagmiljøer.
Rapporten er et supplement til de formelle styringsdokumenter og annen dokumentasjon som
foreligger for intern risikostyring og trusselevaluering.

Forankring
Rapporten er forankret hos Bankenes Sikkerhetsråd.
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Rutine

PERSONTRUSLER – HÅNDTERING AV RAN,
TRUSLER, UTPRESSING OG KIDNAPPING

1. Hensikt
Rutinen skal gi bankene retningslinjer for å sikre at medarbeidere som utsettes for trusler,
utpressing eller kidnapping skal kjenne til varslingsrutiner og rutiner for ettervern.

2. Omfang
Rutinen gjelder for alle ansatte i banken.

3. Ansvar og myndighet
Banken har ansvar for å implementere rutinen basert på egen vurdering av risiko og behov for
tiltak. Dette må forankres i bankens ledelse, og gjennomføring må tas inn som en del av
internkontrollen.
Alle ansatte må kjenne til rutinen, og alle hendelser skal rapporteres inn til sikkerhetsansvarlig /
sikkerhetsavdelingen i banken.
Sikkerhetsansvarlig / sikkerhetsavdeling i banken rapporterer internt etter gjeldende retningslinjer
for dette. Det må også sørges for håndtering av kompensasjon ved eventuelle senskader

4. Beskrivelse av tiltak
4.1 Kursing – ransøvelser/ opptreden i en ranssituasjon
Det avholdes ikke lenger ”ranskurs” i ordets tidligere forstand. Det har utviklet seg mer i retning av
trussel- og gisselkurs. Det betyr ikke at man ikke snakker om ran, men selve øvelsesprogrammet
rettes inn mot trening i trussel- og gisselsituasjoner. Slike kurs skal være obligatorisk for alle
ansatte, og bør gjennomføres hvert 3. år.
Personellet skal jevnlig gjennomgå ransøvelser og få opplæring i å takle ranssituasjoner. Øvelsene
skal gjennomføres i det ordinære banklokalet for samtidig å få testet installert sikringsutstyr. Det
bør avholdes minst 1 øvelse hvert 2. år.
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Hver finansinstitusjon bør se på muligheten for å etablere en forsikringspolise for ”Kidnap and
Ransom”. Dette er en forsikringsform som skal behandles svært forsiktig og konfidensielt.

4.2 Håndtering av hendelser
4.2.1 Ansattes opptreden
Når en ansatt mottar en trussel eller blir utsatt for utpressing skal den ansatte alltid varsle om
dette. Varsling skal skje til nærmeste leder, eventuelt direkte til sikkerhetsansvarlig /
sikkerhetsavdelingen i banken. Dersom ansatt varsler til leder, skal leder umiddelbart varsle videre
til sikkerhetsansvarlig / sikkerhetsavdelingen. Dersom trusselen eller utpressingen er av en slik
karakter at medarbeideren må ha akutt assistanse, varsler den ansatte eller dens leder direkte til
politiet på tlf. 112. Varsling internt skjer deretter.

4.2.2 Anmeldelse og varsling
Ved trusler bør den enkelte aktør ha som policy at slike forhold skal anmeldes. Anmeldelse bør
skrives i samråd med den som er utsatt for trusselen. Sikkerhetsansvarlig / sikkerhetsavdelingen
anmelder forholdet på vegne av fornærmede.
Ved utpressing vil sikkerhetsansvarlig / sikkerhetsavdelingen alltid varsle politiet, og anmeldelse vil
bli gitt etter avtale med politiet. Politiet vil overta lederansvaret i utpressingssaker.
Dersom en ansatt blir utsatt for kidnapping, må vedkommende forsøke å melde fra om dette, enten
til sikkerhetsansvarlig / sikkerhetsavdelingen i banken via leder eller kollega, eller forsøke å ta
direkte kontakt med politi dersom det er mulig ut fra situasjonen. Ansatte i banken som blir kjent
med at det har skjedd en kidnapping, skal umiddelbart melde fra til sikkerhetsansvarlig /
sikkerhetsavdelingen i banken som umiddelbart varsler politiet. Politiet vil overta lederansvaret
dersom det skulle skje en kidnapping.

4.2.3 Varsling av andre banker om ran:
Varsling bør alltid foregå umiddelbart gjennom FNO ved at informasjonsansvarlig i den respektive
bank foretar effektiv varsling. Fastsatte rutiner som er kjent for definert personell må være fastsatt.

4.2.4 Ettervern: Rutiner for ettervern ved ran
Alle finansinstitusjoner har knyttet til seg HMS-løsninger, enten ”in-house” eller via
bedriftshelsetjeneste gjennom private klinikker. Uansett er rutinene alltid på plass, da det er
"tematilsyn" fra Arbeidstilsynet. Den enkelte institusjon overvåker selv – oftest i nært samarbeid
med funksjonær- forening rutinene. Det er en klar holdning at disse rutinene ikke skal omtales i et
felles skriv til alle institusjoner.
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5/6. Avvikshåndtering / Registreringer
Sikkerhetsansvarlig / sikkerhetsavdelingen fører register over alle saker som blir rapportert inn,
uavhengig av om forholdet blir anmeldt eller ikke. Alle dokumenter og all informasjon om
hendelsen skal arkiveres på saken.

7.

Tillegg

Banken må i tillegg til det som er beskrevet i denne rutinen etablere egne varslingsrutiner basert på
bankens organisasjon og størrelse.
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Rutine
TYVERI OG INNBRUDD – FYSISK SIKRING AV
LOKALER OG VERDIER I BANK

1. Hensikt
Rutinen skal gi bankene retningslinjer for basiskrav, dvs. generelle minstekrav til fysisk
sikring av lokaler og verdier. I tillegg til å etablere basiskravene må lokale forhold vurderes i
hvert enkelt tilfelle mht evt. behov for ytterligere sikringstiltak.
Formålet med fysisk sikkerhet er å verne om:
 Liv og helse
 Hindre tap av verdier og informasjon, eller verdiforringelse av bygninger, lokaler, inventar,
maskiner og annet utstyr
 Hindre eller forsinke inntrengere
 Varsle uautorisert adgang

2. Omfang
Rutinen gjelder for alle ansatte i banken.

3. Ansvar og myndighet






Det skal utnevnes en sikkerhetsansvarlig for den fysiske sikringen av bankens lokaler og
verdier. Normalt er dette øverste leder.
Sikkerhetsansvaret innebærer ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av
sikkerhetstiltak.
Det skal gjennomføres en vurdering av den fysiske sikkerheten i bankens lokaler ved jevne
mellomrom (årlig). Det skal utarbeides en rapport om status i forhold til sikkerheten i banken,
med forslag og/eller planer for områder som skal/bør forbedres.
I rapporten skal det også redegjøres for alvorlige sikkerhetshendelser i perioden og tiltak for å
hindre gjentakelse.
Alvorlige sikkerhetshendelser og brudd på sikkerhetsbestemmelsene skal i tillegg rapporteres
umiddelbart til Sikkerhetsavdelingen.
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4. Beskrivelse av tiltak
4.1 Adgangskontroll
4.1.1 Generelt:
Husk å sjekke at dører er låst når man går inn eller ut av bankens lokaler. Personalinnganger skal
være låst og de skal ikke settes opp så at de blir stående åpne. Sjekk at vinduer og dører er låst når
man forlater et rom.

4.1.2 Innganger



Lokalene skal, hvis mulig, ha adskilt publikums- og personalinngang. Dette for å begrense
uvedkommendes innsyns- og adkomstmuligheter utenfor betjent kontortid.
Publikumsinngangen skal kun være åpen innenfor kontortid/åpningstid.

4.1.3 Låsesystem







Adgangskontrollen styrer adgang til de enkelte lokalene ved bruk av personlig adgangskort og
PIN-kode. For enkelte lokaler skal egen PIN-kode for overfall-/ gisselalarm etableres.
Systemet skal loggføre alle dør passeringer hvor PIN-kode benyttes, samt kunne gi alarm ved
uautorisert bruk. Dette gjelder ikke egen publikumsinngang dersom denne holdes permanent
avlåst utenom betjent arbeidstid. Døren skal normalt ikke kunne låses opp fra utsiden, bortsett
fra av vaktselskap og brannvesen.
I lokaler uten elektronisk låssystem skal det være utpekt en ansvarlig for bankens
nøkkelsystem, og det skal være etablert rutiner for bestilling av nye nøkler, samt inn og
utkvittering
Alle låsesystemer skal være FG-godkjent.
Utleverte adgangskort og nøkler skal registreres sammen med kvittering fra mottaker.

4.1.4 Innbruddsalarm






Alle banklokaler skal sikres mot uvedkommende ved egnede innbruddsdetektorer med
alarmoverføring til vakt-/alarmsentral.
Etter aktivering skal detektorene gi alarm ved uautorisert åpning av ytterdør og ved bevegelse
i lokalene. Vaktselskapet skal da rykke ut og kontrollere lokalene.
Der det ikke er vaktselskap med utrykning skal utrykning med eget personell skje etter egen
rutine.
Sikkerhetsavdelingen skal alltid varsles ved bekreftet innbrudd, og det skal alltid lages rapport
som sendes til Sikkerhetsavdelingen ved uttrykninger.
Koder for aktivering/deaktivering av alarm skal skiftes minst 2 ganger pr år, eller når spesielle
forhold tilsier det. For eksempel ved utskifting av personell
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4.1.5 Spesiell sikring av dører og vinduer





Dører og vinduer i fasade er som regel utformet og plassert etter andre krav enn rent
sikkerhetsmessige. Tilfredsstillende kvalitet og styrke i relasjon til mulige innbruddsforsøk må
derfor tas hensyn til. Spesielt må behovet for innbruddshemmende glass eller bruk av gitter
vurderes.
Fasadevinduer i bank som går helt ned til bakkeplan bør ha innvendig brystning eller utvendige
”barriere” for å hindre ”sjokkangrep”, dvs. hindre at uvedkommende raskt kan ta seg inn i
lokalene etter å ha knust ruten.
Bombefilm 3M kan også vurderes for å øke bruddstyrken på vinduer.

4.1.6 Innvendige vegger mot andre firmaer / leietakere



Veggkvalitet må vurderes mot risiko og konsekvenser ved innbrudd.
I banklokaler med kasse/automatområde skal innvendige vegger mot andre firmaer/leietakere
være murt eller støpt. Lett vegger med gips eller finer skal forsterkes med Leca-blokker,
stålplater el. som begrenser gjennomtregning.

4.1.7 Besøkende
Arbeidslokaler skal være avgrenset fra kundeområder. Alle besøkende til arbeidslokaler skal hentes
fra kundeområder/resepsjon og følges ut av lokalet igjen etter endt besøk. Besøkende skal ikke
forlates uten tilsyn i bankens lokaler.

4.2 Lokalenes utforming og avskjerming mot innsyn
4.2.1 Utforming generelt



Lokalene skal planlegges og innredes slik av besøkende kan holdes under oppsikt og hindres i å
vandre rundt på egen hånd. Adskilt publikums- og kontorområde må vurderes ut fra behovet
for å skjerme aktiviteter og risikoen for anslag.
Objekter som bærbare PC’er og mobiltelefoner, sensitive opplysninger, sensitive rutiner etc.,
skal søkes plassert eller skjermet og sikres slik at uvedkommende hindres adgang og innsyn.
Det er spesielt viktig å vurdere hva som eksponeres gjennom vinduene.

4.2.2 Teknisk rom



Felles IT-, kommunikasjons- og ITV- utstyr skal plasseres i eget avlåst rom med begrenset og
kontrollert adgang.
Rommet skal utstyres med røyk-/branndetektor og egnet slukkeutstyr.

4.2.3 Sikre møterom for kundebesøk
Truende adferd og bruk av vold mot rådgivere/medarbeidere er et økende problem.
Det er viktig at det i denne sammenheng tas hensyn til møtelokalitetene – hvor foregår
kundemøtet. For å redusere risikoen og samtidig øke trygghetsfølelsen hos den ansatte, skal det i
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størst mulig grad legges til rette for å sikre muligheten for kontinuerlig, visuell kontakt mellom
rådgiver/medarbeider og andre ansatte i lokalet.




Møterom bør derfor ha vinduer/glassvegger for innsyn/utsyn. Hvis dette ikke er mulig bør det
vurderes andre alarm-/varslingsmuligheter for å kunne tilkalle assistanse.
I tillegg til ren fysisk utforming, må møterommets innredning og utstyr vurderes mht faren for
å kunne bli brukt til å skade noen med.
På det enkelte sted skal det etableres rutiner for intern varsling og evt. inngripen, dersom slike
situasjoner oppstår.

4.3 Brannsikring
4.3.1 Generelt
Alle lokaler skal være brannsikret iht. gjeldende brannvernforskrifter.
Vær oppmerksom på særskilte brannobjekter som har spesielle krav mht. branndokumentasjon,
brannvernleder og egen branninstruks.
 Det skal være utarbeidet orienterings og evakueringsplaner.
 I lokalene skal det være merking av plassering av utstyr og rømningsveier.

4.3.2 Alarmering
Alle lokaler skal ha installert egnede røyk- eller brannvarslere med automatisk alarmoverføring til
vaktsentral eller brannvesen.

4.3.3 Slukkeutstyr
I alle lokaler skal det forefinnes håndslukkeapparater eller annet godkjent slukkeutstyr som gir
rimelig dekning i forhold til lokalenes størrelse, brannfarlige installasjoner, utstyr eller virksomhet.
Slukkeutstyret skal være merket og plassert godt synlig. I plasseringen skal nærhet til potensielle
brannrisikoer vurderes (for eksempel i tekniske rom, kjøkken, kopi rom etc.).

4.3.4 Øvelser og opplæring
Alle medarbeidere skal ha gjennomgått branninstruksen for sitt område og vite hvor rømmingsveier
og oppmøtested utenfor lokalet.
Lederen er ansvarlig for at det foretas en årlig gjennomgang av branninstruksen med sine
medarbeidere. Øvelser bør søkes gjennomført en gang pr år.
For særskilte brannobjekter skal:
 Lederen av det enkelte kontor skal påse at det avholdes minst 1 evakueringsøvelse / år.
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I forbindelse med evakuering er det spesielt viktig at konkrete personer er tildelt ansvaret for å
ta seg av kunder som befinner seg i lokalene. Det må også utpekes ansvarlige for vakthold for å
hindre uvedkommende i å ta seg inn i lokalene.
Rutiner for hvordan penger og annet av vesentlig betydning skal sikres må utarbeides.
Behov for opplæring i brannforebyggende arbeid og i bruk av det lokale slukkeutstyret må
vurderes.
Hvert 2. år bør det avholdes brannsyn i lokalene

4.4 Objektsikring i bank
4.4.1 Generelt
Det skal foretas en jevnlig risikovurdering av alle objekter i banken. Risikovurderingen skal bidra til:
 å hindre tyveri av eller fra objektet
 å hindre at uvedkommende får informasjon om:
- hva vi har
- hvor vi har det
- hvordan det er sikret
- rutiner i forbindelse med håndtering av objektet
 å hindre at objektet blir skadet eller på annen måte går tapt
Hvis nøkler inngår i objektsikringen, skal det forefinnes skriftlige instrukser eller prosedyrer for
oppbevaring og bruk.
Retningslinjer for tillatte oppbevaringsbeløp og tidsforsinkende låser i verdi- oppbevaringsenheter
er definert i egen instruks.
Krav til egen tidlås kan fravikes dersom nøkkel til gjeldende enhet oppbevares i annen enhet med
egen tidlås. Det skal være utplassert synlig merking der det klart fremgår at banken har tidlås.

4.4.2 Oppbevaring av kontanter:
Hvelv, safer, minibanker og andre kontantautomater
 I front bør det aldri være direkte tilgjengelig >5.000,-, og da i hovedsak i skillemynt.
 Kun en mindre mengde valuta bør gjøres tilgjengelig
 Beløpsgrenser bør være variable i forhold til størrelse på kontor/ filial og nivå for fysisk
sikkerhet
 Alle større beløp skal ligge innelåst i hvelv til enhver tid. Småbeløp kan ligge i såkalte
circomater eller tidlås-skap.
 Oppbevaring i verdikoffert som dagsafe (ikke i ekspedisjonslokale). Om natten i hvelv / FGsafe.
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4.4.3 Kassene







Kasseområdet skal så langt det er mulig skjermes mot uvedkommendes innsyn og adgang.
Penger i kassene skal minimum være beskyttet ved oppbevaring i ”Agha- kassett” eller
tilsvarende i kombinasjon med skap med tidlås.
Utstyr som seddelutmatere og lignende erstatter Agha- kassett, men ikke skap med tidlås.
Alle kassene skal ha montert UV-lys for kontroll av pengesedler, plastkort og legitimasjon.
Ved ran/ ransforsøk skal alarm kunne utløses manuelt via egen alarmknapp i kassa og fra
andre relevante steder.
Ved transport av penger gjennom publikumsområde, skal minst 2 personer gå ifølge.

4.4.4 Verdiskap / bankboksskap





Verdiskap/bankboksskap skal alltid holdes låst med tidlås, der dette er tilgjengelig.
Verdiskap skal normalt bare kunne åpnes av 2 personer i fellesskap.
Kundetilgang til egen bankboks i skap eller hvelv skal på dagtid kunne gis av 1 person.
Om natten skal verdiskap/bankboksskap være alarmert med overføring til vaktselskap.

4.4.5 Hvelv




Hvelvet skal normalt bare kunne åpnes av 2 personer i fellesskap; hvor enten en har nøkkel og
en har kode, eller begge har hver sine ulike nøkler.
Om natten skal hvelvet være avlåst med tidslås og alarmert med overføring til vaktselskap.
Om dagen skal tilgang til hvelv med bankbokser minst være sikret ved egen låst gitterport.
Gitterporten kan åpnes for kunder til bankbokser ved fjernbetjening. Det er da ikke tillatt å
oppbevare egne penger i hvelvet.

4.4.6 Skillemynt/innskuddsmaskin




Skillemynt og kontanter fra innskuddsmaskin skal oppbevares og sikres som kontanter
forøvrig, dvs. innlåst i FG godkjent skap.
Skillemynt-/innskuddsmaskin bør plasseres innelåst eller slik den kan holdes under kontinuerlig
oppsyn av de ansatte eller være dekket av ITV.
Oppbevaring av kontanter i maskinen om natten skal reduseres til et minimum.

4.4.7 Oppbevaring av bankkort, koder, kundeinformasjon, etc.
Generelt må oppbevaring og arkivering av konfidensiell eller sensitiv informasjon vurderes mht
risiko og konsekvenser ved tap.



Kort og koder skal oppbevares adskilt i minimum brannsikre skap.
Det samme gjelder oppbevaring av konto-/signaturkort.

Side 14 av 30

Rapporten er kun beregnet
for internt bruk.

4.4.8 Minibank
Plassering og installasjon av minibanker og andre verdioppbevaringsenheter skal planlegges i
samarbeid med Sikkerhetsavdelingen. Minibanker og nattsafer er ofte betjent av eksterne, men
rutinene må jevnlig gjennomgås.
Så langt det er praktisk mulig skal frittstående lobbyautomater unngås. Dvs. at minibanken skal
plasseres i tilknytning til et sikret bakrom, slik at påfylling av penger og servicearbeid kan skje uten
uvedkommendes innsyn.









Alle minibanker skal være forsvarlig fastboltet i henhold til egne forskrifter.
Minibank hvor egne ansatte har adgang (dvs. forestår fylling) skal holdes avlåst med påsatt
tidlås.
Hvis egne ansatte ikke har tilgang (dvs. ikke forestår fylling/tømming) skal minibanken holdes
avlåst uten bruk av tidlås.
Minibanken skal være alarmert med overføring til vaktselskap.
Påfylling av kontanter ved bruk av egne ansatte skal fortrinnsvis skje utenom bankens
åpningstid og til ulike tider. Fyllingen skal utføres av minst 2 personer i felleskap.
NB! Innholdet i minibanken skal ikke overstige forsikringssummen. Seddelkassettene skal
generelt inneholde fargeampuller.
Bruk av eksterne firmaer eller banker til pengetransport eller minibankfylling, skal avtales i
samarbeid med Sikkerhetsavdelingen. Påfylling og vedlikehold av automatene skal legges til
tidspunkt hvor faren for ran er minst.
Det skal foreligge en kontrakt mellom leverandøren og banken som regulerer alle
ansvarsforhold knyttet til tømming og fylling av minibanken.

4.4.9 Nattsafe






Nattsafe skal sikres med tidlås der dette er tilgjengelig og være alarmert med overføring til
vaktselskap.
Nattsafer skal være forsvarlig fastboltet iht egne forskrifter.
Åpning av nattsafe og opptelling av innehold skal utføres av 2 personer i fellesskap.
Det må påses at verdien av innholdet i nattsafen er i overensstemmelse med
forsikringsverdien.
Det skal foreligge en kontrakt mellom leverandøren og banken som regulerer alle
ansvarsforhold knyttet til tømming og fylling av nattsafen.

4.4.10 Verditransport i egen regi
Verditransport omfatter transport av kontanter, valuta, omsettelige ihendehaverobligasjoner
og andre verdipapirer. All ekstern verditransport utføres av vaktselskap.
Verditransport skal kun unntaksvis utføres av ansatte. Det må da vises nødvendig aktsomhet,
ikke minst av hensyn til den ansattes liv og helse. Hvordan verditransportene foregår er
underlagt taushetsplikten.
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Ansvarsforhold
Banksjef er til enhver tid ansvarlig for at den interne verditransporten foregår i tråd med
bankens instruks og retningslinjer.
Medarbeidere som skal utføre intern verditransport må være myndig, fast ansatt og ha sagt
seg villig til å utføre dette samt fått skriftlig beskjed om å utføre dette fra banksjef.
Leder er også ansvarlig for at det eventuelt utarbeides lokale instrukser og rutiner, samt at
det tas nødvendige forholdsregler ved ran og anslag mot verditransporten.
Leder er pålagt minst en gang i året å gjennomgå rutiner og instrukser for utførelse av
verditransport i egen regi.
Intern transport
Gjelder pengetransporter som foregår innen bankens lokaler i arbeidstiden utført av egne
medarbeidere
1. Transport fra hvelv til kasse og motsatt
2. Transport fra nattsafe/dagsafe til opptellingsrom og videre derfra til kasse/hvelv
Slike transporter skal foregå så diskret som mulig og fortrinnsvis utenom åpningstiden. Vesker
eller kofferter benyttes.
Følgende regler gjelder:
 Verditransport skal skje uten unødvendig opphold. Det skal ikke gjøres stopp
underveis.
 Maks beløpsgrense for en medarbeider og maks grense for to medarbeidere bør
fastsettes.
 Kontantene fraktes på en slik måte at ikke uvedkommende kan identifisere at
kontantene er med. Pengene kan fraktes i egen veske eller dokumentmappe.
 Uvedkommende må ikke få kjennskap til rutinene for gjennomføring.
 Så langt det er mulig skal man forsøke å endre gjennomføringen fra gang til gang
med hensyn til tid og rute.
 Hvis man observerer mistenkelige personer eller andre ting skal transporten om
nødvendig avbrytes, og uansett skal leder varsles umiddelbart.
 Leder er ansvarlig for at gjennomføringen er i henhold til regler.
Unntaksvis kan ekstern verditransport i egen regi forekomme.
Transport skal alltid skriftlig (e-post) godkjennes av lokal banksjef og beløpet får aldri
overstige et fastsatt beløp.
Hovedregelen for verditransport er at uvedkommende ikke skal kunne identifisere når det
fraktes kontanter. Det vil si at transporten skal være minst mulig forutsigbar. Ved behov for
generelle faglige vurderinger eller spesielle problemer skal Sikkerhetsavdelingen kontaktes.
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Følgende regler gjelder:
 Det skal varsles mellom avsender og mottaker om når transporten starter og når
transporten er trygt fremme.
 For øvrig gjelder de samme regler som for intern transport.
Eksterne verditransporter / vaktselskaper
Detaljer skal være beskrevet i en egen avtale som er knyttet til denne tjenesten, der forhold som
ansvar, forsikring og utførelse skal være klart definert.

4.5 Intern TV-overvåking (ITV)
4.5.1 Generelt
ITV brukes til:
 direkte overvåking, dvs. vakt overvåker områder/aktiviteter i sann tid
 å kunne fastslå hendelsesforløp og for å sikre bevis
I hovedsak vil ITV i første rekke være aktuelt for bank, men kan også være aktuelt for andre
virksomheter avhengig av trusselbilde og sikringsbehov.
Ulike bruksformål stiller ikke bare ulike krav til plassering og dekning, men også til utstyrets kvalitet
og driftsikkerhet. Spesielt må risikoen for sabotasje hensyntas, for eksempel for at kameraer ikke
enkelt skal kunne vris ut av stilling.
Generelt skal utstyr være FG-godkjent. Opptaksutstyr skal ha kapasitet til døgnkontinuerlig opptak,
inklusive opptak i helgen.

4.5.2 Fotograferings- og filmingsrestriksjoner/begrensninger
Fotografering og filming innenfor bankens lokaler er, av risiko- og sikkerhetsgrunner, ikke tillatt
uten tillatelse fra sentral sikkerhetsorganisasjon.

4.5.3 Utvendige kameraer
Utvendige kameraer skal monteres med tanke på:
 oversikt over personer og bevegelser i forbindelse med ran, innbrudd eller hærverk
 oversikt over personer i forbindelse med bruk av minibank eller nattsafe
 Merking – Det skal klart fremgå hvem som er behandlingsansvarlig. Er dette annen enn bank
må det finnes en avtale mellom parter som regulerer dette, iht POL, og ref 10.4

4.5.4 Innvendige kameraer
Totalt skal kameraer i bank dekke følgende spesifiserte objekter for detaljinformasjon:
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den enkelte kasse (skranken mot kunden)
området bak kassene
fra utbetalingsenhet mot kunde
fra verdioppbevaringsenhetens bakside (pengepåfylling/-tømming)
inngangsdør (med høydemarkering)
evt. andre spesielt viktige installasjoner eller områder i lokalet
oversikt over hele ekspedisjonslokalet
Ikke medarbeideres ordinære arbeidsplasser

4.5.5 Opptak av bilde og lyd
Det skal i prinsippet gjøres bildeopptak fra samtlige overvåkingskameraer.
Avhengig av type utstyr og hva som bli overvåket, kan opptak skje kontinuerlig eller være styrt av
klokke eller bevegelsesdetektering.
Lagringstid for opptak skal differensieres i henhold til Datatilsynets regler der dette er praktisk
mulig. Opptak i lokaler med bankvirksomhet som kunderådgiving, kasse, minibank eller nattsafe
kan oppbevares i inntil 3 måneder. Øvrige opptak skal / kan oppbevares i 1 uke.
Det skal installeres mikrofon i bankekspedisjon for opptak av lyd sammen med videoopptak.
Lydopptak skal bare aktiveres i forbindelse med ransalarm.
Opptaksutstyr skal holdes innelåst og utilgjengelig for uvedkommende. Nøkkel til skap/rom bør
oppbevares innelåst i enhet med tidlås for å hindre fjerning av opptaksutstyret i forbindelse med
ran eller andre anslag.

4.5.6 Utlevering av videoopptak
I henhold til personopplysningsloven kan bilder/opptak ikke utleveres til andre med mindre den
som er avbildet samtykker. Bildeopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning av
straffbare forhold eller ulykker så lenge lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder. I slike tilfeller
skal skriftlig begjæring foreligge
Å besvare forespørsler om kunders forhold er aktuelt overfor følgende myndigheter:
• 1. Domstolene/POLITIET
- I henhold til de alminnelige bestemmelser om vitne- og opplysningsplikt
• 2. Kredittilsynet
- I forbindelse med offentlig tilsyn med banker og andre kredittinstitusjoner
• 3. Ligningsmyndighetene
- Dette omfatter ligningskontorene, fylkesskatte kontorene og Skattedirektoratet.
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4. Skatteoppkreveren
- Her gjelder utvidet opplysningsplikt
5. Merverdiavgiftsmyndighetene
- Kan forlange å få opplysninger
6. Prismyndighetene
- Etter lov om pristiltak av 11. juni 1993 § 3 plikter enhver.....
7. Valutaregulering
- Banker plikter å gi finansdepartementet eller Norges Bank opplysninger som trengs
8. Skiftemyndighetene og bobestyrere
- Kan kreve opplysninger om midler som hører til bo massen
9. Namsmyndighetene
- Banken har plikt til å gi opplysninger om krav som tredjemann har mot banken....
10. Særnamsmenn
- Kommer i tillegg til de ordinære namsmyndigheter
11. Påtalemyndigheten og politiet
- Ved endringer i Straffeprosessloven av 22.05.81 er det 25.06.04 gitt nye regler...
12. Rikstrygdeverket og trygdekontorene
- Har rett til å innhente nødvendige opplysninger bl.a. fra banker....
13. Verge for mindreårig
- Mindreårige rår som regel ikke selv over sine midler
14. NAV Arbeidsdirektoratet
- Uten hinder av taushetsplikten, å gi slike opplysninger....
15. En del særtilfeller
• Advokater
Etter uttrykkelig fullmakt fra klient eller særlig lovhjemmel
• Revisorer
Det samme gjelder som for advokater.
• Sosialkontorer m.v.
Det må oppnevnes en verge, eventuelt hjelpeverge....
• Avdødes arvinger
Hvilket fremgår av skifteattesten
• Den annen ektefelle
Kan kun utlevere saldo på konti tilhørende den annen ektefelle
• Testamentsfullbyrdere
Informasjon om avdødes økonomiske forhold.
• Utenlandske skattemyndigheter
Informasjon via norske skattemyndigheter.
• Arveavgiftsmyndighetene (skattefogd og skifterett)
Informasjon om midler vedkommende har eller har hatt til forvaltning for navngitt
person
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•

Andre panthavere
Banker kan opplyse størrelsen av en foranstående heftelse til en etterfølgende
panthaver.

4.6 Ranssikring av bank
4.6.1 Merking av lokaler
Det skal finnes tydelig merking som viser at:
 lokalene er TV-overvåket i henhold til krav om merking i personvernloven
 lokalene er alarmert og tilknyttet vaktselskap
 kasser og hvelv er sikret med tidlås
Ved inn-/utgangsdør eller andre hensiktsmessige steder skal det settes opp høydemerker for
lettere å kunne angi høyden på en evt. ransmann.

4.6.2 Ransalarmering
Alle hensiktsmessige arbeidsplasser i ekspedisjonslokalet, kasser, hvelv, safer, minibanker og andre
automater som inneholder kontanter eller andre verdier må være tilknyttet alarmsystem med
forbindelse til en alarmsentral eller politiet.
Dersom banklokalet også omfatter tilknyttede lokaler/kontorer skal rans alarmen i banken gi disse
“stille” alarm (for eksempel lyssignal) for å forhindre at personell uforvarende kommer inn fra
tilknyttede kontorer og derved trekkes inn i ranssituasjonen.

4.6.6 Rutiner for utbetaling av dusør:
Man må tilbake til midten av 90-tallet for å finne sist en bank ble forespurt ombruk av dusør. Dette
er et svært vanskelig tema, og det bør vel foreslås at heller ikke dette omtales i nevnte felles skriv.
Initiativ til slike ”løsninger” vil komme fra politiet, og fokuseres mot den enkelte sak – og i
hemmelighet. Den enkelte enhet bør ha gjennomgått og drøftet hvilken holdning de skal ha til
dusør, i tillegg bør det dette kun gjøres i nært samarbeid med politiet.

5. Avvikshåndtering
Alvorlige sikkerhetshendelser og brudd på sikkerhetsbestemmelsene skal rapporteres umiddelbart
til sikkerhetsavdelingen / sikkerhetsansvarlige. Avvik i form av sikkerhetshendelser og brudd på
sikkerhetsbestemmelsene i banken skal alltid rapporteres via varslingsliste for intern- og ekstern
rapportering. Varslingslisten angir kontaktpunkt i form av navn og telefonnummer i forhold til de
ulike avvikene. Sikkerhetsavdelingen / sikkerhetsansvarlig skal alltid varsles uavhengig av type
avvik.
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Avvikshåndtering, foruten internvarsling til sikkerhetssjef / sikkerhetsavdeling omfatter også
varsling til nødetater, sikkerhetsselskap mv.
I tilfeller der det oppstår feil på dør systemer er det sentralt at banken innehar kontakt
telefonnummer og e-post adresse til relevante kontaktpersoner hos de firmaer / leietakere som har
tilstøtende lokaler. Det er viktig at disse varsles om eventuelle feil på tekniske anlegg. Feilene bør
bli klassifisert og prioritert i henhold til gjeldende avtale med disse.

6. Registreringer
Sjekklister for alle beskrevne aktiviteter registreres (eksempelvis ITV logg, årskontroll alarmanlegg
osv). Banken bør årlig, i forbindelse med internkontroll, gjennomgå registrerte avvik jf pkt 5.
Det kan ikke i dette produkt stilles en uttømmende liste for hva som skal sjekkes på grunnlag av
avvikene, men eksempel til gjennomgang kan være:
Avtaler med eksterne som krever adgang til bankens lokaler; har vi kontroll på
adgangsautorisasjon?
Stresstest alarmanlegg
Koder, nøkkelkort mv ajourføres
- Sjekk av autorisasjon og tilganger i banken; har vi kontroll?

7. Tillegg
7.1 Renhold
Renhold bør fortrinnsvis pågå i arbeidstiden. I kundesentre med kontanter bør renhold tas før eller
etter arbeidstid.
Renholdsavtaler skal regulere krav til:
 Taushetserklæring
 Ansettelsesprosedyrer
 Tidspunkt for utførelse av arbeidet
 Prosedyrer for inn/utlevering av adgangskort og nøkler

7.2 Entreprenører og håndverkere
Det skal foreligge skriftlig avtale med alle entreprenører og håndverkere som skal utføre arbeid i
bankens lokale. Leverandørene skal være godkjent i egen fagnemd. Alle håndverkere skal
undertegne egen taushetserklæring. Alle byggtekniske endringer i lokalene skal være godkjent av
sikkerhetsavdelingen.
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Rutine
HÅNDTERING AV INTERNE MISLIGHETER

1. Hensikt
Rutinen skal beskrive de tiltak ”banken” har iverksatt for å behandle interne misligheter utført av
ansatte (for eksempel underslag, korrupsjon, økonomisk utroskap, medvirkning til bedrageri etc.)
når slik mistanke har oppstått eller på annen måte er blitt aktualisert.
Rutinen skal i tillegg beskrive de tiltak ”banken” har iverksatt for å forebygge, redusere økonomisk
tap samt sørge for tilfredsstillende varslingsrutiner som igjen danner grunnlag for ”bankens”
sikringstiltak.
Det rapporteres fra andre land om at de kriminelles infiltrering av finansinstitusjoner er et økende
problem. Internasjonaliseringen av finansnæringen bidrar til at denne type kriminalitet lettere
krysser nasjonale grenser. Det er dermed nærliggende å anta at dette vil kunne bli et økende
problem. I Norge har det i den senere tid blitt avdekket forhold hvor ansatte i Finansnæringen er
mistenkt for å samarbeide med kriminelle miljøer.
Det er ønskelig at det er en økt oppmerksomheten på den sikkerhetsrisiko som nyansettelse i
institusjonene kan medføre. Dette medfører behovet for et økt fokus i forbindelse med intern
kontroll og rekrutterings- og ansettelsesrutiner.
Det er på det rene at det vil være store gevinster for de kriminelle å få noen fra sitt miljø ansatt i en
finansinstitusjon og dermed få en medarbeider på ”innsiden”. Dette vil kunne gi tilgang ikke bare til
kontanter og andre verdier, men innsyn i konfidensiell informasjon, sikkerhetsrutiner,
kontrollsystemer, nøkler og koder mv.

2. Omfang
Rutinen gjelder for alle ansatte i ”banken”, samt innleide vikarer og konsulenter.
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3. Ansvar og myndighet
Interne misligheter er en del av bankens operasjonelle risiko som må ivaretas som en del av den
interne kontrollutøvelsen.”Banken” har ansvar for å implementere rutiner basert på egen vurdering
av risiko og behov for tiltak.
For å kunne lykkes er det avgjørende at rutinen forankres i bankens ledelse. Når det gjelder selve
håndteringen av mistanke om interne misligheter vil dette ansvaret normalt være dedikert til
person/gruppe/avdeling (ansvarlig) i ”banken”.
Det er videre viktig at alle ansatte kjenner rutinen, slik at mistanke om interne misligheter blir
rapportert inn til ansvarlig i ”banken”. Ansvarlig skal sørge for at Human Resources (HR) og andre
aktuelle enheter (juridisk, ledelse) kobles inn.

4. Beskrivelse av tiltak
Det er avgjørende for finansnæringen å forhindre at kriminelle anslag skjer med bistand fra
innsiden av institusjonene. Det er flere aktuelle sikringstiltak som kan iverksettes for å forhindre
dette, både ved og etter selve ansettelsen. God internkontroll og gode rutiner er sentrale tiltak som
er gjennomført i alle finansinstitusjoner, blant annet i henhold til krav nedfelt i lover, forskrifter og
anbefalinger.
Blant disse tiltakene kan nevnes at medarbeidere i finansinstitusjoner kun får tilgang til den
informasjon de har bruk for i sitt arbeid, og at det er etablert rutiner som krever godkjenning av to
autoriserte ansatte (dualkontroll) ved utbetaling av større beløp, tilgang til kontantbeholdning mv.
Tiltak – har rutiner som sikrer;
 Tilstrekkelig kontroll og bakgrunnsjekk av nyansatte
 Tilstrekkelig kontroll / kravspesifikasjon vs innleide vikarer og konsulenter
 Søk i åpne og tilgjengelige kilder av CV, attester, søknadsskjema, vitnemål, referanser og
kontroll av egenerklæring synes å være tiltak som bør gjøres ved enhver nyansettelse.
 At alle ansatte, innleide vikarer og konsulenter er klar over hva ”banken” forventer av den
 Ved utkontraktering av tjenester er det viktig at den enkelte oppdragsgiver selv ivaretar
sikkerhetsrutinene på lik linje med nyansettelse.
 enkeltes opptreden og konsekvenser ved bevisste brudd
 Tilrettelegging av intern varsling (”whistle blower”)
 For noen stillingers vedkommende vil det være spesielt viktig å få frem informasjon om
vedkommende har begått straffbare handlinger. Politiattest skal imidlertid ikke utstedes uten
at krav om tilfredsstillende vandel er hjemlet i eller i medhold av lov.
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5. Avvikshåndtering
Tiltak – har tilfredsstillende behandlingsrutiner som sikrer;






Ved funn av mistenkelig karakter i denne prosessen, bør dette bearbeides, analyseres og
beskrives i samarbeid med sikkerhetsansvarlige i den enkelte finansinstitusjon.
Nødvendig varsling/rapportering av mistanke om interne misligheter og/eller andre hendelser
som aktualiserer slik problemstilling til ansvarlig
Ensartet behandlings- og beslutningsprosedyrer ved mistanke om interne misligheter, som
også ivaretar myndighetskrav vedr behandling av sensitive personopplysninger (POL).
Identifisering og oppfølging av tap/tapsrisiko.
Identifisering og nødvendig oppfølging av avdekkede svakheter i etablerte kontrollrutiner m.v.

Som en del av ledelsesforankringen er det samtidig viktig å uttrykke ”0-(null) toleranse” i forhold til
interne misligheter. Trusselbilde (irregulært samarbeid mellom ansatt og kunder/kriminelle) viser at
interne misligheter har økt den operasjonelle risikoen.

6. Registreringer
Ansvarlig for behandling av interne misligheter fører register over alle saker som blir rapportert inn.
All informasjon / dokumenter i saken skal arkiveres i samsvar med internt / eksternt regelverk.

7. Tillegg
Punktene 3, 4 og 5 angir overordnede mål for behandling av interne misligheter. ”Banken” må,
avhengig av organisasjon og størrelse, etablere egne prosedyrer som i tilstrekkelig grad oppfyller de
overordnede mål.
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Rutine
ID - TYVERI

1. Hensikt
Rutinen skal gi banken retningslinjer for praksis og håndtering av tilfeller innenfor området
identitetstyveri, heretter kalt ID-tyveri, beskrevet under Omfang i punkt 2.
Retningslinjene gjelder i praksis også for tilfeller med fiktiv identitet.
Dokumentet skal være et hjelpemiddel for banken med tanke på:
1 Forebygging og redusering av risiko; kundekontroll med retningslinjer for dette (Punkt 2 e)
2 Retningslinjer for håndtering av oppdagede tilfeller (Punkt 2 f)
Dokumentet er ikke uttømmende, og banken må på selvstendig grunnlag iverksette tiltak basert på
en konkret risikovurdering. Rutinen må ses i sammenheng med bankens kontrollrutiner for
kundekontroll etter hvitvaskingsreglene, og vil således være et tillegg til rutiner som foreligger per i
dag.
Omfanget av ID-tyverirelaterte saker er økende, og kan medføre uheldige konsekvenser:
-

Økonomisk tap for kunde; for eksempel bankkort stjeles og konto tømmes
Økonomisk tap for bank; for eksempel inngåtte kredittavtaler med banken
Omdømmetap for bank; kunder mister tiltro til bankens kontrollrutiner
Psykisk påkjenning for den som rammes

Å bekjempe denne type kriminalitet er et felles samfunnsansvar som banker må ta del i;
kundekontrollen i banken spiller en viktig rolle fordi den godkjenner at riktig person står bak
fremlagt dokumentasjon.

2. Omfang
Målgruppe
Dokumentet gjelder for ansatte i bank som til daglig er i kundeposisjon (førstelinje) for sjekk av
eksisterende og nye kunder (skranke, e-post, telefon).
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Tema
Dokumentet gjelder for tilfeller av såkalt ID-tyveri og fiktiv identitet.
3,1 % av befolkningen har opplevd at noen andre har brukt deres identitet til å begå straffbare
handlinger de siste to årene (TNS Gallup for NorSIS, november 2010).
ID-tyveri betegner tilfeller hvor noen tilegner seg dokumentasjon for på en troverdig måte å opptre
som en annen person. Dokumentasjon kan være identitetsbevis (bankkort), navn, fødselsnummer,
e-post eller andre opplysninger som sammen med annen informasjon kan identifisere en
fysisk/juridisk person.
Personer som rammes kan oppleve at svindleren oppretter konto i dennes navn, tar opp kreditter,
bestiller forbruksvarer m.m.
Ny § 190a i gjeldende straffelov gjør ID-tyveri straffbart, med strafferamme bot eller fengsel i opptil
2 år.
Det er også kjent at det i Norge benyttes fiktive identiteter; tilfeller hvor identiteten som brukes
ikke eksisterer som en annens.

Avgrensning
Dokumentet avgrenses mot bankers elektroniske infrastruktur (Nettbank/BankID osv).

3. Ansvar og myndighet
Banken har selv ansvar for å implementere rutinen basert på egen vurdering av risiko og behov for
tiltak.
Dette må forankres i bankens ledelse, og gjennomføring tas inn som del av
internrutine/internkontroll.
Førstelinje (kundebehandlere) i banken bør være kjent med de retningslinjer som er fastsatt av
egen organisasjon for å kunne håndtere avvik, samt være bedre rustet til å gjennomføre
kundekontroll.
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4. Beskrivelse av tiltak
4.1 Oversikt
Banken kan forebygge og redusere risikoen for at kundeforhold opprettes på grunnlag av ID- tyveri
eller falsk identitet, eller at eksisterende kundeforhold misbrukes. Videre nedenfor beskrives tiltak
som er inndelt etter 1 Kjenn din kunde, 2 Øvrige tiltak og 3 Informasjon til kunden:

4..1.1 Kjenn din kunde




Alle i bankens førstelinje bør være kjent med hvilke dokumenter som er aksepterte og hvilke
kontroller som skal/bør utføres av disse dokumentene. Se retningslinjer for
legitimasjonskontroll på FNOs webside ”Kundekontroll”.
Det må foreligge en generell kunnskap og bevissthet til de lovpålagte krav som stilles til
næringen i forbindelse med verifisering av rett identitet på kunden.

4.1.2 Øvrige tiltak
Det henvises da til tiltak utover dokumentkontroll


Obs på endringer i kundeforhold:
o Uventede disposisjoner fremgår på kundens bankkonto eller kredittkortregning i
forhold til tidligere handlemønster
o Adresseendring er gjennomført rett før kontoetablering eller bestilling av debet/kredittkort.

 Benytte eget kunderegister for foto/signatur
Dersom banken har et elektronisk kunderegister der kundens foto og/eller signatur er lagret (da i
forbindelse med utstedelse av bankkort med bilde), så bør det vurderes å innføre en rutine der
fremvist bankkort sammenlignes opp imot foto og signatur.
 Bekrefte identitet ved bruk av tilgjengelige registre og åpne kilder
Kundebehandlere bør aktivt benytte tilgjengelig registerinformasjon. Dersom tilgang til
Folkeregisteret er tilgjengelig også med historikk på tidligere adresser, så kan kunden spørres om
dette for å bekrefte rett identitet. Videre bør åpne kilder vurderes. Dette kan være kilder som
Brønnøysundregisteret, Telefonkatalogen m.m.


Ekstra kontrolltiltak ved mistanke

Side 27 av 30

Rapporten er kun beregnet
for internt bruk.

o

o
o



Oppretting av kundeforhold: Banken ringer opp kunden på mobilnummer oppført i
offentlige registre (eks Telefonkatalogen) for å bekrefte identitet. Merk at det kan
være tilfeller hvor svindler har opprettet nytt telefonnummer i kundens navn, slik at
en slik kontroll kan svikte.
Ved store kontantuttak/transaksjoner over en definert beløpsgrense: Banken ringer
opp kunden på mobilnummer som er registrert i banken.
Banken kan vurdere å avvente med å utstede bankkort med bilde/BankID inntil
lønn er kommet inn på konto, eller eventuelt det er gått 3 måneder.

Benytte PIN kode for å verifisere kortholders identitet
o ”Virker ikke PIN-koden så er du ikke rett innehaver av Bankkortet med bilde”.
o Kort som er utløpt – PIN kode virker ikke
o Kort som er meldt stjålet/mistet/funnet – PIN kode virker ikke
o Kort som har et urasjonelt bruksmønster – blir sperret i bank og PIN kode virker
ikke etter dette.

 Soneinndeling kort
Dette er allerede implementert hos flere banker. Sikrer at kortet ikke benyttes utenfor kundens
egne geografiske defineringer.
 PUM – personlig utlevering med pass
Banker som bruker Postens PUM - tjeneste, må informere kunden om at pass (eller tilsvarende
dokumentasjon) må medbringes ved henting av BankID og Bankkort med bilde. Dette på bakgrunn
av at Posten ikke legger samme legitimasjonskrav som bankene til grunn for utlevering av PUM forsendelser. Banken anbefales å få kopi av fremvist legitimasjon fra Posten i slike tilfeller, for å
etterprøve at pass er fremvist.

4.1.3 Informasjon til kunden
- Hvordan kundene selv kan forebygge og oppdage ID-tyveri?


Banken oppfordres til å legge ut informasjon til kunder på sine hjemmesider, med link til
relevante nettsteder: www.idtyveri.info
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5. Avvikshåndtering
Banken må på eget initiativ (ved mistanke), og ved varsel fra kunde igangsette tiltak for å begrense
skadevirkninger:


Anmeld forholdet til politiet
o Det bør være avklart ønsket handlingsmønster med lokalt politi, som er kjent for samtlige
ansatte. Her kan det variere ut i fra det lokale politiets ønsker. Det kan være at de ikke
ønsker at vedkommende skal gjøres kjent med at det er fattet mistanke til falsk / stjålet
identitet. I slike tilfeller bør det være et konkret definert telefonnummer til riktige avdeling
hos lokalt politi der banken kan henvende seg og forhøre seg om hvorvidt politiet har
anledning til å komme for å konfrontere vedkommende. Dersom politiet ikke har anledning
til å komme, bør følgende utføres:
o Grunnlaget for mistanken må klarlegges. Dersom denne har bakgrunn i en mistanke
til fremvist dokumentasjon bør dokumentasjonen vurderes i samråd med en annen
ansatt. Dersom mistanken er begrunnet i kundens oppførsel bør dette defineres i
videre behandling av saken.
o Ta kopi av fremlagt dokumentasjon, før denne leveres tilbake, slik at denne kan
overleveres politiet.
o Legg merke til om vedkommende disponerer et kjøretøy (dersom de fysiske
lokalene tillater dette), og noter ned registreringsnummer.
o Vurder om videoovervåkningsmateriale bør sikres.
o Informer sikkerhetsansvarlige og be om at informasjonen/ mistanken
videreformidles i de rette kanaler. Det må antas at vedkommende vil forsøke å
etablere kundeforhold / misbruke annens kundeforhold videre.




Kundeforholdet i banken sperres
Spør kunden om samtykke til å videreformidle opplysninger om hendelsen til øvrige i næringen
(FNO)
Dersom banken eller kunden har mistanke om urettmessig endring av adresse, ta umiddelbart
kontakt med Posten.
Dersom det er mistanke om ID-tyveri bør det tas kontakt med kunden ved å benytte registrert
kundeinformasjon. Her vil man også få bekreftet om dette er tilfellet. Dersom fremvist
legitimasjon er bankkort med bilde fra annen bank, så bør denne kontaktes for å få bekreftet
riktig foto på bankkortet.
Veiledning av kunden, med oppfordring om å:
o Politianmelde forholdet
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Sperre sin identitet hos kredittvurderingsselskaper. De fleste som yter kreditt vil hente inn
kredittverdighet hos slike selskaper, en henvendelse til disse vil kunne verne kunden mot
ytterlig skade.
Sjekke om det er foretatt adresseforandring
Sjekke om det er tatt opp kreditt i dennes navn i andre finansinstitusjoner
Ta kontakt med alle virksomheter hvor denne har aktiva for å få oversikt over omfanget.
Ta kontakt med internettbutikker og sjekke om denne har blitt registrert som kunde.
Sjekk spesielt de som selger forbrukerelektronikk.
Søke etter seg selv i de ulike katalogtjenestene (1881 o.l.) for å finne eventuelle nye
telefonnumre eller adresseendringer.
Søk etter seg selv på Google og andre søkemotorer.
Reagere umiddelbart dersom de mottar informasjon om ny konto eller liknende.
Stenge alle bankkonti som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner umiddelbart.
Be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt.
Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller
kortselskap.
Følge nøye med på at postgangen kommer som normalt.

Banken gjennomgår avviket i etterkant for å se om rutinene kan forbedres for å forebygge nye
lignende tilfeller.

6. Oppfølging
Banken bør gjennomgå rutine for ID-tyveri som del av intern sikkerhetsrutine etter behov, men
hyppig nok til at målgruppen har fokus på dette i tilfelle avvik skulle oppstå.
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